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Allt i universum har en energivibration, och det gäller även siffrorna 
i vårt födelsedatum och bokstäverna i vårt namn. När vi studerar den 
relation som siffror och bokstäver har med vår personlighet och hän-
delserna i vårt liv, uppenbarar sig vår själs planritning. 

I den här boken får du en grundlig introduktion till den västerländ-
ska numerologin. Du får lära dig att utföra enkla beräkningar som ger 
dig kunskap om ditt öde och syftet med ditt liv – vilket förstås är vär-
defull information om du vill göra det mesta och bästa av din livsresa.

Du får bland annat lära dig om:
• på vilka olika sätt du kan använda numerologi 
• hur du gör numerologiska beräkningar och tolkningar 
• dina sju personlighetstal (livsvägstalet, ödestalet, själstalet, 

personlighetstalet, mognadstalet, aktuella namntalet och 
födelsedagstalet) och vad de betyder i ditt liv

• hur du kan arbeta med dina karmiska lektionstal för din 
inre utveckling

• hur du kan använda prognostal för att förbereda dig på 
året framför dig

MICHELLE BUCHANAN från Nya Zeeland har studerat numerologi 
sedan 1990. Hon erbjuder personliga läsningar, kurser och föredrag 
över hela världen.
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”Numerologi handlar om så 
mycket mer än att förutsäga 

framtiden eller hitta sin 
idealpartner, ett perfekt 

datum eller namn. Det är 
en bro mellan den du är nu 
och den du har potentialen 
att bli. Det är en väg till ditt 
bästa liv och ditt bästa jag.” 
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Inledning 

Hur jag upptäckte numerologi

När jag var liten drömde jag om att bli sångerska. Jag 
sjöng Elvislåtar med pappa när jag var fem år, jag upp-

trädde med Blondielåtar inför hela skolan när jag var nio, jag 
skrev låtar själv och var sångerska i olika rockband genom 
hela min tonårstid och jag arbetade för ett stort skivbolag 
när jag var nitton. Musiken var mitt liv, och för mig rådde 
det inte minsta tvivel om att jag skulle bli internationell 
rockstjärna när jag lämnade Nya Zeeland och ställde kosan 
mot Los Angeles som rödkindad och klarögd tjugoettåring. 

Men så snart jag kom till musikscenen i LA blev det 
en annan sak. När jag upptäckte vilken hög nivå mina 
konkurrenter låg på och att det fanns tusentals andra lika 
hoppfulla ungdomar med samma drömmar som jag tap-
pade jag självförtroendet totalt, och mina ambitioner gick 
samma väg. För mig kändes det som om de andra tjejerna 
hade mer talang och var tio gånger snyggare än jag. Jag 
såg ingen chans att hävda mig mot dem, och jag hade inte 
ens någon lust att försöka. Och vad som gjorde min situa-
tion ännu värre var att jag aldrig någonsin gjort upp några 
alternativa planer!

Där satt jag, helt ensam, på andra sidan världen och med 
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mina drömmar krossade. Insikten slog hårt, och snart hade 
jag hamnat i en nedåtgående spiral med bulimi och droger. 
Under de månader som följde tappade jag bort såväl min 
dröm som min identitet och självkänsla. Jag var vilse, osäker 
på meningen med mitt liv, och jag hade fullständigt förlorat 
hoppet inför framtiden. Under den här perioden berättade 
en vän för mig om en numerolog som gjorde personliga 
läsningar i Venice Beach. Eftersom min vän visste att jag 
aldrig skulle boka någon tid själv gav hon mig en 40-minu-
terssession i present, så att jag verkligen skulle gå dit. 

Trots att jag trodde på andevärlden och hade känt mig 
dragen till metafysiska saker när jag var yngre visste jag 
ingenting om numerologi. Mamma gillade astrologi, och 
som tolvåring tog jag med mig hennes Linda Goodman-
böcker till skolan och läste solteckensbeskrivningar för 
mina vänner. Jag hade ingen aning om hur numerologi 
fungerade, men som en typisk besserwisser-vädur avfärdade 
jag det som larv och struntade i att sätta mig närmare in 
i saken. På väg till läsningen jag fått av min vän hade jag 
inga direkta förväntningar på sessionen, utom att jag trodde 
att den skulle visa sig bli ett slöseri med tid. 

Än idag skäms jag över den okunnighet och inskränkthet 
som fick mig att avfärda numerologin, för den där första ses-
sionen var helt fantastisk och förändrade hela mitt liv! Det 
heter att det ”inte finns några sammanträffanden” och att 
”när eleven är redo uppenbarar sig läraren” – och jag kan av 
egen erfarenhet bekräfta att det kan fungera så. Läsningen 
hon gjorde för mig var inte bara förbluffande, korrekt och 
stärkande, utan den visade mig också min potential och 
inspirerade mig att vilja uppnå den. 
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I läsningen avslöjade numerologen en annan sida av mig 
som jag sett glimtar av men aldrig utforskat fullt ut. Hon 
betonade mina förmågor och lärde mig att se mig själv – 
och mitt liv – ur ett djupare, bredare perspektiv. Eftersom 
hon diskuterade mina personlighetsdrag och utmaningar i 
början av läsningen kunde jag också se hur väl numerologin 
faktiskt stämde. Hon visste ju ingenting om mig, så detta gav 
mig den bekräftelse jag behövde för att känna förtroende 
för det övriga hon hade att säga. 

När hon talade om mina svagheter och mina typiska 
utmaningar hjälpte det mig att se att jag inte var den jag 
var, eller befann mig i den situation jag befann mig, för att 
jag var en tragisk förlorare. Jag var den jag var och befann 
mig i den situation jag befann mig i för att det var ”typiskt 
för mina siffror”. Även om det kanske låter märkligt fann 
jag tröst och en helt överväldigande frid i den upptäckten. 
När jag förstod att det var ”normalt” att möta de utmaningar 
jag stod inför blev det möjligt för mig att börja den långa, 
stegvisa resan mot att börja älska och förstå mig själv – en 
resa som kanske aldrig hade börjat om jag inte upptäckt 
mina ”siffror”. 

Nu, 24 år senare, är jag en internationell numerolog. Jag 
har skrivit två böcker om numerologi och gett ut världens 
första numerologikortlek, och jag gör personliga läsningar 
och lär ut numerologi över hela världen. Efter 24 års obe-
roende studier lever jag min dröm: att hjälpa andra genom 
siffrornas obestridliga kraft. Det gör mitt liv värt att leva – 
och trots att jag gjort tusentals läsningar vid det här laget 
fortsätter jag att förvånas över hur väl numerologin stämmer. 

Med vad jag vet idag om manifestation har det funnits 
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tillfällen då jag önskat att jag hade fortsatt jaga min dröm 
om en musikkarriär genom att tillämpa attraktionslagen. 
Jag har samma 38/11/2-livssiffror som Madonna, och jag har 
samma födelsedag som Lady Gaga, den 28 mars – så kanske 
hade jag lyckats om jag fortsatt försöka i stället för att ge 
upp vid första tecknet på konkurrens? Med det sagt tror 
jag starkt på att Universum (Gud/det gudomliga/Källan) 
vet vad det gör och att det hade andra planer för mig. Även 
om jag fortfarande sjunger som hobby finns det ingenting 
som skänker mig mer glädje än att assistera andra på deras 
livsväg med hjälp av numerologi. Jag är så tacksam att jag 
upptäckt detta värdefulla, livsomvälvande verktyg, och jag 
skulle inte vilja byta ut det mot något annat yrke i världen 
– inte ens ett som artist och listetta med 20 låtar. Och det 
kan jag säga helt ärligt. 

Hur numerologin förbättrade mitt liv

Numerologin har förbättrat mitt liv på många sätt. För det 
första gjorde det att jag kunde se mig själv på ett mer direkt, 
ärligt och neutralt sätt – vilket alltid underlättar om man är 
på en resa mot personlig transformation. Systemet visade 
mig hur jag skulle anlägga ett djupare, bredare perspektiv 
på mitt liv, med numerologin som planritning. Det hjälpte 
mig att ”avpersonifiera” mina utmaningar och se dem som 
en möjlighet till en utveckling som var nödvändig för sjä-
lens högre evolution. 

Numerologin har lärt mig att hur svåra mina utma-



1 1

NUMEROLOGI

ningar än känns föddes jag med förmågan att anta dem 
– vilket ju är ett av skälen till att jag valde dem till att börja 
med. Den informationen är verkligen till hjälp när man 
försöker förstå sina problem och söker ljuset i slutet av 
tunneln. Mer än något annat har numerologin hjälpt mig 
att förstå, acceptera och sluta fred med mig själv. Det har 
varit och är en av mina största bedrifter, för jag avskydde 
mig själv i så många år. 

Tack vare numerologin kunde jag erkänna (och ta ansvar 
för) mina tillkortakommanden så att jag kunde börja arbeta 
med mig själv och skapa ett bättre liv. Att veta mitt öde, syf-
tet med mitt liv och min framtida potential har inspirerat 
mig att verkligen bli en bättre människa och göra det bästa 
av mitt liv – och för det är jag djupt tacksam. Nedan följer 
några av skälen till att numerologin gjort mitt liv bättre. 

Numerologin har

• försäkrat mig om att jag är på rätt väg
• avslöjat mitt redan valda livsöde
• bekräftat mitt syfte
• avslöjat min framtida potential
• gett mig verktyg som hjälper mig att förstå andra bättre
• visat mig andra möjligheter för mitt liv 
• hjälpt mig att förbereda mig för kommande utma-

ningar
• gett mig en riktning i livet
• gjort det möjligt för mig att dra nytta av de möjligheter 

som kommit i min väg
• gett mig ”planritningarna” för mitt liv
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• gjort mig medveten om mina styrkor och svagheter
• hjälpt mig att förutspå och planera min framtid
• förbättrat mina relationer med andra.

Och en sak till … Numerologi har till och med hjälpt mig att 
förverkliga mitt livs största dröm. Det är sant! När jag förstod 
den numerologiska planritningen för mitt liv hjälpte det 
mig att få min bok The Numerology Guidebook och kort-
leken Numerology Guidance Cards utgivna av Hay House, 
så att jag kunde dela med mig till världen av numerologin. 

Nu är min önskan att numerologin ska hjälpa även dig 
att förverkliga dina drömmar. 

Vad är numerologi?

Allt i universum har en energivibration, och det gäller även 
siffror. Faktum är att varje siffra (och bokstav) har sin egen, 
unika vibration som har ett inflytande på vår livshistoria. 
Därför är numerologi studiet av den relation som siffror 
och bokstäver har med vår personlighet och händelserna 
i vårt liv. Det är en uråldrig, metafysisk vetenskap som 
avslöjar planritningen för varje mänskligt liv, och det är 
ett av de mest exakta och kraftfulla självhjälpsverktyg vi 
har tillgång till idag. 

Utifrån ett andligt perspektiv har du en själ i din fysiska 
kropp som valt att inkarneras till det här livet för att kunna 
utvecklas genom de upplevelser som den möter medan den 
är här. Genom det här livet finns det specifika utvecklings-
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områden som din själ har valt att jobba på under livet. För 
att kunna göra det krävs det särskilda personlighetsdrag 
och levnadsomständigheter – som går att utröna utifrån 
dina ”siffror”. Med andra ord avslöjar din numerologiska 
profil planritningen för vad din själ har valt att göra under 
den här livstiden. 

En av fördelarna med numerologin är att den kan avslöja 
ditt öde, syftet med ditt liv och de lärdomar du kommer 
att ställas inför på vägen – vilket förstås är värdefull infor-
mation om du vill göra det mesta och bästa av din resa. 
Numerologi handlar om så mycket mer än att förutsäga 
framtiden eller hitta sin idealpartner, ett perfekt datum 
eller namn. Det är en bro mellan den du är nu och den du 
har potentialen att bli. Det är en väg till ditt bästa liv och 
ditt bästa jag. 

Varifrån kommer numerologin?

Det finns flera olika numerologiska system som uppstått i 
olika civilisationer och tidsepoker. Det sägs att ursprunget 
är tusentals år gammalt och har sina rötter i uråldriga civi-
lisationer som Atlantis, Babylon, Kina, Egypten, Indien och 
Grekland. Den kaldéiska numerologin (som utvecklades av 
kaldéerna i forntidens Babylon) tros vara det äldsta systemet 
av alla, men moderna numerologer anser det förlegat och 
inte särskilt aktuellt längre. 

Västerländsk (som också kallas ”modern”) numerologi 
är det överlägset vanligaste och mest korrekta systemet i 
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världen idag. Den västerländska numerologin skapades av 
den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras för 
över 2 500 år sedan. Pythagoras anses vara upphovsman-
nen till den moderna numerologin och den som gjorde 
den känd. Andra numerologiska system som används idag 
är bland annat det kabbalistiska, det kinesiska och det 
indiska (Tamil). 

INTRESSANTA FAKTA
Matematikern Pythagoras skapade ”Pythagoras sats” – ett 

av de mest välkända teoremen inom matematiken. Den 

beskriver relationen mellan de tre sidorna i en rätvinklig 

triangel, och man lär fortfarande ut det i grundskolan 

över hela världen. Pythagoras visste verkligen vad han 

pratade om, och när det gäller numerologins trovärdighet 

och ursprung vill jag ställa frågan: Om Pythagoras var ett 

geni, varför skulle han skapa något som bara var ett dumt 

påhitt? Det räcker för mig. 

Vad kan man använda numerologi till?

Numerologi kan användas för många syften, men nedan 
följer några av de vanligaste:

• ökad medvetenhet och förståelse för sig själv
• bättre relationer genom bättre förståelse av andra
• förutsägelser av framtiden
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• planering av viktiga livshändelser
• förutsägelser av cykler och mönster
• yrkesval
• utvärdering av kompatibilitet i relationer
• namnbyte vid äktenskap (eller i andra sammanhang)
• val av namn för ett företag (eller en produkt, ett märke, 

en boktitel osv)
• val av namn för ett barn 
• utvärdering av energin hos en adress, en fastighet 

eller ett hem
• val av bröllopsdatum
• val av namn på ett husdjur
• förståelse av innebörden i återkommande siffror
• utvärdering av energin i ett land, en stad osv. 

Fördelarna med numerologi

Numerologins största fördel är de insikter den ger. Att vara 
förberedd gör livet lättare, och numerologin ger oss en karta 
över livet, så att du har en uppfattning om vart du är på 
väg och vad du kan förvänta dig under resans gång. Om du 
bestämde dig för att göra en resa till en plats där du aldrig 
varit tidigare, skulle du inte föredra att ha en karta, så att du 
såg vart du skulle och kunde undersöka förutsättningarna 
innan du gav dig av? Men hjälp av numerologi kan du både 
hitta målet och ett säkert sätt att komma dit. 

Dessutom avslöjar numerologin din potential och visar 
vad du kan uppnå i ditt liv. Du får hjälp att sätta mål och 
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planera för framtiden, och du får bekräftelse på att du är 
på rätt väg. En annan fördel är att numerologin hjälper dig 
att förbereda dig för potentiella utmaningar och utnyttja 
de möjligheter som kommer i din väg. 

Hur numerologi kan göra ditt liv bättre

Numerologi ger livet mening. Livet går från att vara ”en 
slumpmässig tilldragelse” till en förplanerad planritning 
av möjligheter och potential. Det erbjuder en riktning och 
insikter i vad som väntar, och det avslöjar ditt öde och syftet 
med ditt liv. Det ger också en djupare förståelse för andra 
och omvärlden. Hur skulle det kunna undgå att göra livet 
bättre?

Så här använder du numerologi

Numerologi används bäst som ett komplement till vilken 
annan form av vägledning som helst. I kombination med 
intuition, kloka beslut och gammalt hederligt sunt förnuft 
kan systemet användas för att lättare navigera genom livet. 

Och bara ifall du undrar … numerologi kan inte använ-
das till att förutsäga vilka lottonummer som ska komma 
upp eller när någon ska dö. (Men det hade ju kanske varit 
praktiskt ibland.)
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INTRESSANTA FAKTA
Man måste inte vara bra på matte för att lära sig nume-

rologi – uträkningarna är enkla och kräver bara att man 

behärskar plus och minus. Allt du behöver är en mini-

räknare, papper och penna. Och när jag tänker efter är det 

kanske bra om det är en blyertspenna med suddgummi, 

bara för säkerhets skull. 

Så här gör du en numerologisk läsning

Nyckeln när man ska göra en numerologisk läsning och få 
en korrekt summering av livet är att ”blanda ihop allting”. 
Det finns många bitar i det numerologiska pusslet, och vår 
numerologiska profil är en blandning av sammanflätade 
siffror och influenser som bara kan uttolkas med hängi-
venhet, tålamod och tid. 

Bästa sättet att börja är att bryta ner siffrorna till segment 
och börja med personlighetstalen. Ta tid på dig för att lära 
känna varje siffra och dess position, och blanda dem sedan 
med intuitionens och det sunda förnuftets hjälp, så att du 
kan börja tolka dem. 

När du är klar plockar du in siffrorna för kortsiktiga 
förutsägelser, till exempel talen för personlighetsår och 
personlighetsmånad, så att du kan få en uppfattning om 
hur dessa siffror just nu påverkar din vardag. När du väl 
fått grepp om dem kan du även börja ta in talen för mer 
långsiktiga förutsägelser, till exempel pinnacles, utmaningar 
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och utvecklingscykler, så att du kan fastställa vilka över- 
gripande influenser som påverkar ditt liv på längre sikt. 
Den här boken är upplagd i just denna ordning för att 
hjälpa dig med detta. 

Rom byggdes inte på en dag, och jag förväntar mig inte 
att du ska förstå en hel numerologisk profil över en natt. 
Professionella numerologer behöver flera år på sig för att 
utveckla sina färdigheter, och det finns alltid mer att lära 
sig. Så ha inte för höga förväntningar, utan ta det lugnt och 
låt det ta tid. Ju mindre krav du ställer på dig själv i början, 
desto lättare blir det att tolka talen. 

INTRESSANTA FAKTA
När det gäller de förutsägande siffrorna har en siffra 

samma innebörd var den än dyker upp, så när du väl har 

förstått vad varje siffra betyder och representerar kan du 

tolka dess inflytande oavsett var den uppträder. 

Så här använder du den här boken

Boken är upplagd på enklast tänkbara sätt för att hjälpa 
dig att lära dig numerologi. För att inlärningen ska gå så 
smidigt som möjligt är boken uppdelad i tre övergripande 
kategorier: Personlighetstalen (se sidan 27), prognostalen 
(se sidan 139) och andra tal i ditt liv (se sidan 241). 

I den första sektionen upptäcker du de sju personlig-
hetstalen som bygger upp en personlighetsprofil. Dessa 
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siffror avslöjar dina styrkor, svagheter och typiska per-
sonlighetsdrag samt ditt öde, syftet med ditt liv och din 
potential. Du lär dig det lättaste sättet att räkna ut talen, 
så att du kan skapa en detaljerad personlighetsprofil för 
dig själv och andra. 

När du väl räknat ut din personlighetsprofil utifrån de 
sju personlighetstalen kan du börja utforska deras innebör-
der i bokens nästa del. Där avslöjas de fem främsta styrkorna, 
de tio vanligaste svagheterna och lämpliga yrkesval för varje 
siffra. Där finns också en fallstudie med en verklig persons 
upplevelse av att leva med ett visst tal, vilket illustrerar hur 
talens innebörd kan komma till uttryck i någons liv. 

Nedan följer en meditation för varje tal. Meditationerna 
hjälper dig att anta, förstärka och integrera de positiva 
personlighetsdragen hos talet i ditt eget liv, oavsett om det 
finns med i din egen personlighetsprofil eller inte. 

Därnäst fortsätter vi med de kortsiktiga prognostalen, 
som varslar om din närmaste framtid. På det sättet kan du 
förbereda dig för (och utnyttja) det du står i begrepp att möta 
under de nästkommande dagarna, månaderna och åren. 

Här börjar vi med det personliga årstalet, som innefattar: 

• en prognos för året – vad du kan förvänta dig i år
• en rekommenderad handlingsplan för året – ”Ett år 

för att …” 
• Michelles manifestationstips – tips som hjälper dig att 

manifestera dina mål och drömmar
• en affirmation – årets positiva affirmation.
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Sedan fortsätter vi till det personliga månadstalet, som 
ger en uppfattning om vad den här månaden kommer att 
föra med sig. Efter det har jag lagt in en kombination av 
personligt årstal och personligt månadstal för respektive 
månad på året. Det hjälper dig att lättare förutsäga året och 
månadskombinationerna.

Efter de personliga års- och månadstalen ska vi ta en titt 
på personliga dagstal. Detta ger dig en bättre uppfattning 
om vilken energi som omger dig dagligen, så att du kan 
planera din dag bättre. För att du ska förstå den djupare 
dynamik som påverkar vardagen ska vi också utforska talen 
för det universella året, den universella månaden och den 
universella dagen och ta med även dem i uppställningen. 

Därnäst fortsätter vi till de långsiktiga förutsägelserna 
som hjälper dig att planera längre framåt. På det viset kan 
du förbereda dig för (och utnyttja) det som du står inför att 
möta under kommande år och längre fram. Här diskuterar 
vi Pinnacles, utmaningar och stora utvecklingscykler som 
erbjuder viktiga möjligheter, hinder och upplevelser. 

I bokens sista sektion fokuserar vi på några av de andra 
tal som omger dig i vardagen, till exempel upprepade siff-
ror i stil med 11:11. Här får du lära dig vad dessa siffror (och 
andra numeriska sekvenser) betyder och vad universum 
vill säga dig med dem. Om du är nyfiken på energin i 
och omkring ditt hem kan du till exempel sätta dig in i 
hustalen. Kanske söker du ett namn för en webbplats eller 
en verksamhet – eller ett varumärke, en boktitel eller ett 
produktnamn – eller vilket annat namn som helst. Sådant 
får du också hjälp med i den här delen av boken. 

På din väg genom boken kommer du att hitta många 



2 1

NUMEROLOGI

”Intressanta fakta”-avsnitt med bra-att-ha-information som 
gör det lättare att lära sig numerologi. Och om du har lätt 
att glömma eller blanda ihop saker finns det också en ord-
lista i slutet av boken som påminner dig om vad de olika 
numerologiska termerna betyder. 

I avsnittet ”Rekommenderad läsning” tipsar jag om några 
av mina favoritböcker om numerologi, och för dig som vill 
lära dig mer om numerologi finns det också ett avsnitt 
med tips för det. 

När du läst ut den här boken kommer du att ha förstått 
att syftet med ditt liv inte har någonting att göra med hur 
mycket pengar du har, vad du jobbar med eller vad du har 
eller inte har uppnått. I stället har det att göra med den 
typ av person du är och hur du ser på världen. Boken visar 
dig att du är precis som du är menad att vara och att du 
redan befinner dig på rätt väg! Så ta fram penna, papper 
och miniräknare och gör dig beredd att upptäcka ditt öde 
och planritningen för ditt liv. 

INTRESSANTA FAKTA
I numerologi behöver man inte känna till sin födelsetid 

eller -plats – det gäller bara inom astrologin. Numerologi 

handlar om att studera bokstäver och siffror, medan ast-

rologi fokuserar på planeter och stjärnor. 

Innan vi börjar räkna ut dina tal ska jag berätta om en 
tumregel som du kommer att stöta på medan du håller på 
att lära dig numerologi. 



22

INLEDNING

Numerologisk tumregel

I numerologi är en vanlig tumregel denna: Fortsätt lägga 
ihop talen tills du får en enda siffra mellan 1 och 9. 

Till exempel:  3421 skulle bli 3+4+2+1 = 10
  1+0 = 1

Den enda gången den tumregeln inte gäller är när talet är 
11, 22 eller 33. När det händer lägger man inte ihop de två 
siffrorna, utan i stället blir 11 till 11/2, 22 blir till 22/4 och 33 
blir 33/6. Vi ska gå närmare in på detta senare (se sidan 115).

Vi börjar med en titt på personlighetstalen.
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Själens planritning
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Allt i universum har en energivibration, och det gäller även siffrorna 
i vårt födelsedatum och bokstäverna i vårt namn. När vi studerar den 
relation som siffror och bokstäver har med vår personlighet och hän-
delserna i vårt liv, uppenbarar sig vår själs planritning. 

I den här boken får du en grundlig introduktion till den västerländ-
ska numerologin. Du får lära dig att utföra enkla beräkningar som ger 
dig kunskap om ditt öde och syftet med ditt liv – vilket förstås är vär-
defull information om du vill göra det mesta och bästa av din livsresa.

Du får bland annat lära dig om:
• på vilka olika sätt du kan använda numerologi 
• hur du gör numerologiska beräkningar och tolkningar 
• dina sju personlighetstal (livsvägstalet, ödestalet, själstalet, 

personlighetstalet, mognadstalet, aktuella namntalet och 
födelsedagstalet) och vad de betyder i ditt liv

• hur du kan arbeta med dina karmiska lektionstal för din 
inre utveckling

• hur du kan använda prognostal för att förbereda dig på 
året framför dig

MICHELLE BUCHANAN från Nya Zeeland har studerat numerologi 
sedan 1990. Hon erbjuder personliga läsningar, kurser och föredrag 
över hela världen.

paneter
publishing

”Numerologi handlar om så 
mycket mer än att förutsäga 

framtiden eller hitta sin 
idealpartner, ett perfekt 

datum eller namn. Det är 
en bro mellan den du är nu 
och den du har potentialen 
att bli. Det är en väg till ditt 
bästa liv och ditt bästa jag.” 

MICHELLE BUCHANAN4




